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لقرآن لسماوية األخرى يف شرح وتفسًن ا ب ا لكت ٛٔ-ٔدور ا    

 في شرح وتفسير القرآن الكتب السماوية األخرىدور 

 )ترجمات القرآن اإلنجليزية نموذًجا(
THE ROLE OF OTHER HEAVENLY BOOKS TO EXPLAIN AND 

INTERPRET THE QURAN 

(English translations of the Quran as model) 

 

 أورنك زيب األعظميد.

ABSTRACT: 

The Qur’an is a heavenly book which was revealed to the Prophet 
Muhammad (PBUH). It is in the language of the Arabs of Quraish and 

deals with the basics for all spheres of life and field. Apart from this aspect 
of the Book, the Qur’an has discussed the other heavenly books which 

were revealed to other prophets and messengers of Allah-Moses, Jesus 
and others. These old heavenly books contained information regarding 
teachings of their holders beside information which was not revealed and 
added to it in later periods. The Qur’an has indicated to both the sides of 
these books where these books prove to be remnants of the heavenly 
teachings and also to be additions of their followers and later generations 
for reasons do not need to be mentioned here. 
This article tries to shed light on the contents of the Qur’an, its being a 
heavenly book, its sources of explanations and finally proves that these 
heavenly books have some roles in explaining the Qur’an because these 
were revealed by Allah and still these have information remained out of 
the original text to prove the authenticity of the final revelation of Allah- 
the Qur’an, and to explain some of its difficult places and contents. The 

author has given ten examples wherein he proved that these heavenly 
books are not destroyed totally but these contain some real and original 

texts of the heavenly revelations to which the Qur’an itself pointed out.  
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 القرآن ، الوحی ، قريش ، الکتب المنزله ، أصالةالكلمات المفتاحية:

 ملخص البحث
م  ا يف تفسًن وتأويل آياتو وسوره فلكال لقد لعبت كافة ادلصادر ادلتواجدة لشرح وتفسًن القرآن دوًرا ىامِّ

دور، وفوق العرب اجلاىلي دور يف تفسًنه كما ألحاديث النيب الكرًن دور كما آلثار الصحابة األجلة 
ىذه كلها القرآن يفّسر بعضو بعًضا، أصل أّول معرتف بو لدى كافة ادلفّسرين وادلبّينٌن دلعاين ومفاىيم 
القرآن الكرًن. ومن بٌن ىذه األدوار ما قامت بو الصحف السماوية األوىل من التوراة واإلصليل والكتب 

ا ذكر يف الكتب السماوية األوىل ال ي ذلا ادلقّدسة فقد أشار القرآن يف غًن ما آية إىل أنو مصّدق دل
 دالئل وبراىٌن على صدق ىذا الكتاب الرباين النهائي.

أصحابو على أن يدرسوا الصحف السماوية األوىل كي  ملسو هيلع هللا ىلصوليس ىذا فحسب بل حّث الرسول الكرًن 
د يتعرفوا على ما فيها ويستدلوا ّٔا على صدق كتأّم اإلذلي اجلليل. ونظًرا ذلذا األصل ا دلهّم فقد استفا

الصحابة الكرام ومن جاءوا بعدىم من التابعٌن ومن تبعهم حىت مل يأل ادلفّسرون جهًدا يف االستفادة 
منها وعلى رأسهم اإلمام عبد احلميد الفراىي الذي كان ماىًرا يف اللغة العربية مع تضلعو من العربية 

 .وعلومها وفنوهنا، وانقطاعو إىل تدبر القرآن وسرب غوره
ة  وادلقالة القادمة شرح ىذه الفكرة بدالئل من آيات للقرآن وشرحها وتفسًنىا يف ضوء الكتب السماوي

 األوىل مث دراسة ترصباهتا اإلصلليزية دراسة نقدية.  
ادلصادر ال ي فّسر يف ضوءىا العلماُء القرآَن الكرًن ىي القرآن ذاتو مث كالم  مدخل في الموضوع:

مث الصحف السماوية األوىل وزد عليها آثار الصحابة وآراء  ملسو هيلع هللا ىلصث النيب العريب العرب القّح مث أحادي
التابعٌن الذين نقلوا ما أخذوا عن صحابة الرسول العريب صّلى اهلل عليو وسّلم. فّصل ىذه األصول كلّّ 

ميد من ادلّفكرين يف القرآن الكرًن وعلى رأسهم العالمة ابن كثًن يف الوطن العريب والعالمة عبد احل
الفراىي يف شبو القارة اذلندية. وال خيفى على من لو أدىن إدلام بالقرآن الكرًن ما قاموا بو من اخلدمات 

 اجلليلة يف ىذا آّال ادلبارك.
وفيما يلي دراسة وجيزة ذلذا األصل القدًن يف ضوء دالئل وأمثلة من القرآن الكرًن مث شرحها وتفسًنىا 

 ىل والسيما ترصباهتا اإلصلليزية ال ي قد وىم فيها الكثًنون.يف ضوء الكتب السماوية األو 
 دور الصحف السماوية األولى في تفسير القرآن ودراسة ترجماتها اإلنجليزية

احلديث عن دور الكتب السماوية األخرى يف تعيٌن معاين مفردات القرآن وتوضيح آياتو وتفهيم  ناأسلف
 كما اعتربىا الصحابة الكرام وسيلة ناجحة لفهم القرآن حىت أن زلتوياتو فقد استفاد منها الرسول الكرًن
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وفيما يلي  التابعٌن قد غالوا فيها فحشوا تفاسًن القرآن من خرافات أىل الكتاب ورواياهتم ادلضّلة.
  عشرة أمثلة من القرآن وتفسًنىا يف ضوء الصحف السماوية وترصباهتا اإلصلليزية:

َها َفِإن خَيْرُُجوْا "َقاُلوا يَا ُموسَ قال تعالى:  .1 ْوًما َجبَّاِريَن َوِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها َحىتََّ خَيْرُُجوْا ِمن ْ ى ِإنَّ ِفيَها ق َ
َها َفِإنَّا َداِخُلوَن"  ِٔمن ْ

ا الذين بعثهم موسى للبحث عن وضع أىايل فلسطٌن فما وصفوىم من ثين عشر نقيبً ىذا ىو تقرير اال
 يف التوراة فجاء فيها:  صورهتم وقوهتم ومعاملتهم مذكورة

"األرض ال ي مررنا فيها لنتجسسها ىي أرض تأكل سكاهنا. وصبيع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال 
 ٕ.القامة. وقد رأينا ىناك اجلباربرة بين عناق من اجلبابرة. فكّنا يف أعيننا كاجلراد وىكذا كّنا يف أعينهم"

ا على بعض وكانوا ذوي جسد طويل ومرير ن بعضهم ظادلً فيبدو من ىذا التقرير أن أىايل فلسطٌن كا
 وذلذه كلها استخدم اهلل تعاىل كلمة "جبار" فاآلن لننظر يف ترصبتها عندىم ىل ىي تفي ادلعىن أم ال؟ 

 of“بينما ترصبها عبد اهلل يوسف وتقي الدين وصاحبو ب  ”strong“فرتصبها م. شاكر ب 
exceeding strength” و“of great strength”  فكل ىؤالء مل يروا فيها إال جانب

ا فاقرأ القوة وىي تكون يف القصًن كما ىي تكون يف الطويل وال جيب على كل قوي أن يكون ظادلً 
 ترصبتهم: 

“… surely there is a strong race in it…” )م. شاكر( 
“… in this land are a people of exceeding strength…” (عبد اهلل يوسف) 
“in it are a people of great strength…” )تقي الدين وصاحبو( 

 ويرى عبد ادلاجد الدريا بادي أهنا استخدام القوة بدون الوعي برأي اآلخرين فهو يرتجم ىكذا: 
“… verily therein are a people high-handed…” 

 يزيدىا إرونغ معىن الظلم فهو يرتجم:
“…there is a heavy-handed folk in it…” 

 ويرى السًن ظفر اهلل خان أهنا القوة فهو يرتجم فيما يلي: 
“… there is in that land a powerful people…” 

 يزيدىا شًن علي معىن سوء ادلعاملة فهو يرتجم: 
“…there is in that land a haughty and powerful people…” 

 ا على اآلخرين فهو يرتجم:وظلمً  وتشبو ترصبتو ترصبة آربًني إال أن فيها كربياء
“.. there are people in it very arrogant…” 
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وأما بيكثال فهو أصاب اذلدف فرتصبها بكلمة تفي كافة ادلعاين؛ القوة والطول والظلم والسيطرة. ىذه 
 فهو يرتجم ىكذا:  ٖ”giant“الكلمة ىي 

“… a giant people (dwell) therein…” 
لَ وقال تعالى:  .2 ْوِم ُلوٍط""ف َ ا َذَىَب َعْن ِإبْ َراِىيَم الرَّوُْع َوَجاءتُْو اْلُبْشَرى جيَُاِدُلَنا يف ق َ  ٗمَّ

ا ىذه اآلية تدل على بشرى إبراىيم بولده وجدالو يف عذاب قوم لوط. كان إبراىيم عليو السالم رحيمً 
ع طويل وبأسلوب طفل ا هلل فإن حدث أمر أو ظن حدوث أمر بدأ يدعو اهلل فيو بتضر على البشر قانتً 
على رأيو. ىذا ىو اجلدال بينو وبٌن ربو، ال اجلدال بٌن  يف دعائو ويصرّ  ا فكان يلحّ يسأل أباه شيئً 
ا ودلزيد توضيح وتفهيم ىذه آّادلة ننقل فيما يلي ذكره يف ثنٌن خيالف بعضهما بعضً اعدوين أو بٌن 

 التوراة وىي خًن توضيح ذلذه احلقيقة فجاء فيها: 
ا يف ادلدينة. أفتهلك ادلكان وال قدم إبراىيم وقال: أفتهلك البار مع األثيم عسى أن يكون طبسون بارِّ "فت

ن تفعل مثل ىذا األمر أن سبيت الباّر مع أا الذين فيو. حاشا لك تصفح عنو من أجل اخلمسٌن بارِّ 
ن وجدت يف إال الرب  فقان كل األرض ال يصنع عداًل ثيم. حاشا لك. أ ديّ االثيم فيكون البار كاأل

جاب إبراىيم وقال إين قد شرعت أجلهم فأا يف ادلدينة فإين أصفح عن ادلكان كلو من سدوم طبسٌن بارً 
ك نا تراب ورماد. ردبا نقص اخلمسٌن بارً أكلم ادلوىل و أ ا طبسة. أهتلك كل ادلدينة باخلمسة فقال ال أىل
فعل أن يوجد ىناك أربعون، فقال ال أعسى ا وقال ن وجدت ىناك طبسة وأربعٌن. فعاد يكلمو أيضً إ

ن إفعل أن يوجد ىناك ثالثون. فقال ال أتكلم. عسى أربعٌن. فقال ال يسخط ادلوىل فجل األأمن 
كلم ادلوىل. عسى أن يوجد ىناك عشرون. فقال ال أىلك أن قد شرعت إوجدت ىناك ثالثٌن فقال 

 ٘من أجل العشرين."
فإهنا تعين  ”dispute“ال  ”argue“أو  ”plead“ادلة ىو فيبدو من ىذه الصورة أن معىن آّ

 يف بعض األحيان اجلدال لشيء ُسِلب.
وىو يشمل إرونغ وبيكثال وعبد اهلل  ”plead“وأما ادلرتصبون فتحزبوا يف حزبٌن؛ حزب يرتصبها ب 

 :يوسف علي والسًن ظفر اهلل خان وم. شاكر وتقي الدين اذلاليل وصاحبو فيقول إرونغ مثاًل 
“so when his dismay left Abraham and the news came (home) to 
him, he pleaded with Us about Lot’s folk…” 

 :ىم آربًني وشًن علي وعبد ادلاجد الدريابادي فيرتجم آربًني مثاًل  ”disputes“وأما من فّضل 
“So, when the awa departed from Abraham and the good tidings 
came to him, he was disputing with Us concerning the people of 
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Lot…” 
وىناك شيء آخر جيدر بالنظر فيو وىو أسلوب حذف ادلاضي ادلركب بادلضارع ف "جيادلنا" ىو "صار 

 جيادلنا" كما ذكرنا يف فصل األساليب. 
لي وم. شاكر وعبد ادلاجد يؤيدين يف ىذا عبد اهلل يوسف علي والسًن ظفر اهلل خان وادلولوي شًن ع

 الدريابادي وتقي الدين وصاحبو يف ترصباهتم. 
 ٙ."اْضُمْم يََدَك ِإىَل َجَناِحَك زَبْرُْج بَ ْيَضاء ِمْن َغًنِْ ُسوٍء آيًَة أُْخَرى"وقال تعالى:  .3

ح أخطاء الكتب السماوية األخرى يف غًن موضع منو ولكنو ال يشًن إليها إال  من عادة القرآن أنو يصحّْ
ا فيها ا ذلا وناظرً  وال ديكن ألحد أن يعرف ىذه اإلصالحات وتلك األخطاء إال أن يكون دارسً قلياًل 

 ومن مثل ىذه ادلواضع اآلية الثانية والعشرون من سورة طو: 
أشار فيها القرآن إىل أن موسى مل تكن يده البيضاء ألجل مرض مثل الربص بل كانت ىي آية فقد 

ل والدليل على ىذا كوهن ا بيضاء عند دخوذلا يف اجليب ال يف كافة األوقات وادلناسبات ولكن جعلها أى
ا فذكروىا يف التوراة أن يده البيضاء كانت ىكذا ألجل مرض الربص. أجاب القرآن على الكتاب مرضً 

ْيَضاء ِمْن ىذا يف ىذه السورة كما رّد عليو يف سورة القصص حيث قال: "اْسُلْك يََدَك يف َجْيِبَك زَبْرُْج ب َ 
 ٚ.َغًنِْ ُسوٍء"

ا وال يعلم ىذا إال عن دراسة التوراة فكلمة "من غًن سوء" جواب ألىل الكتاب الذي اعتربوىا مرضً 
 فقد جاء فيها:

مث "مث قال الرب أيضً  ا أدخل يدك يف عبّْك. فأدخل يده يف عبّْو. مث أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج. 
 ٛ."رّد يده إىل عبّْو. مث أخرجها من عّبو وإذا قد عادت مثل جسدهقال ل و رّد يدك يف عبّْك. ف

ىذا ويبدو من السياق أن كلمة "سوء" ىنا جاءت يف معىن "ادلرض" أي مرض الربص كما ىو ادلذكور 
 .”evil“ال ذلك السوء الذي يعين سوء اخللق وىو  ”blemish“يف التوراة فرتصبتو تكون 

 فاقرءىا يف ىذا اجلدول:أما ترصبتها يف كال ادلوضعٌن 
 سورة القصص سورة طه سم المترجما

 Blemish being harmed إرونغ -ٔ
 Evil evil آربًني -ٕ
 hurt hurt بيكثال -ٖ
 harm (or stain) stain (or harm) عبد اهلل يوسف علي -ٗ
 blemish blemish ظفر اهلل خان -٘
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 disease disease شًن علي -ٙ
 evil evil م. شاكر -ٚ
 hurt hurt عبد ادلاجد -ٛ
 disease disease تقي الدين وصاحبو -ٜ

فلو وضعنا أصل عمل آخر العمر أمام أعيننا لفّضلنا ترصبة سورة القصص على ترصبة سورة طو فإهنا 
ا   فادلرتجم، كما ىو ادلفهوم، أواًل مؤخرة ترصبة ونقاًل   نقل معاين سورة طو مث توجو إىل سورة القصص فم

 كتب يف سورة القصص أحكم عنده شلا كتب يف ترصبة سورة طو. 
 ”harm“أو بعبارة أخرى  being harmedوطبق ىذا األصل فالرتصبة ادلفضلة لدى إرونغ ىي 

الذي اختاره بيكثال وعبد ادلاجد وكلتا الرتصبتٌن ال تعطي ادلعىن الذي ذكر يف  ”hurt“ويقرب منها 
 شارة إليو. التوراة والذي أراه القرآن باإل

فحاول أن  ”effect“األخًن زاد كلمة أن ويتبعو م. شاكر وشًن علي إال  ”evil“يرتصبها آربًني ب 
ال ي اختارىا تقي الدين وصاحبو فقربا من  diseaseيقرب من ادلفهوم ويالو لو اختار ترصبتو األوىل: 

ا يف معىن سوء اخللق أكثر شلا ىي يف ادلعىن ولو مل يصيبا اذلدف. ترصبة آربًني وأتباعو خاطئة دبا أهن
 معىن ادلرض. 

الكلمة ال ي زبتص بسوء لون الشيء مثل الشأي أو سوء  ”stain“ويرتصبها عبد اهلل يوسف علي ب 
 ذكر عادة أحد أي سوء اخللق. 

ال ي تدل على ادلعىن خًن داللة. اختارىا  ”blemish“وأما السًن ظفر اهلل خان فهو يفّضل كلمة 
فالرتصبة األقرب من ذكر  blemish caused by leprosyيف ترصبتو األوىل والواقع أهنا: إرونغ 

 التوراة والقرآن ىي: 
“… now clasp thy hand to thy arm-pit, it shall come forth 
blazing white, without any blemish of leprosy…” 

َنا يف الزَّبُوِر مِ وقال تعالى:  .4 احِلُوَن""َوَلَقْد َكَتب ْ  ٜ.ن بَ ْعِد الذّْْكِر َأنَّ اأْلَْرَض يَِرثُ َها ِعَباِدَي الصَّ
تفكر يف ىذه اآلية مث عٌنّْ ادلراد من "األرض" و"الذكر" ال يتضح ىذا إال بعد الرجوع إىل الزبور الذي 

 أحال إليو القرآن فجاء فيو:
ا يقطعون ومثل العشب األخضر "ال تغر من األشرار وال ربسد عمال اإلمث فاهنم مثل احلشيش سريعً 

يذبلون. الكل على الرب وافعل اخلًن. اسكن األرض وارع األمانة. وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. 
سّلم للرب طريقك واتكل عليو وىو جيري. وخيرج مثل النور برك وحقك مثل الظهًنة. انتظر الرب 
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ري مكايده. كّف عن الغضب واترك السخط واصرب ل و وال تغر من الذي ينجح يف طريقو من الرجال آّ
وال تغر لفعل الشر. ألن عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب ىم يرثون األرض. بعد قليل ال 

 يكون الشرير. تطلع يف مكانو فال يكون. أما الودعاء فًنثون األرض ويتلذذون يف كثرة السالمة.
الرب يضحك بو ألنو رأيا أن يومو آٍت. األشرار قد  الشرير يتفكر ضد الصديق وحيّرق عليو أسنانو.

سّلوا السيف ومّدوا قومهم لرمي ادلسكٌن والفقًن لقتل ادلستقيم طريقهم. أسيفهم يدخل يف قلبهم 
 وقسيهم تنكسر. 

ا كثًنين. ألن سواعد األشرار تنكسُر عاضد الصديقٌن الرب. القليل االذيا للصديق خًن من ثروة أشرارً 
أيام الكملة ومًناثهم إىل األبد يكون. ال خيزون يف زمن السوء ويف أيام اجلوع يشبعون. ألن الرب عارف 

ف  األشرار وأعداء الرب كبهاء ادلراعي. فنوا كالدخان فنوا. الشرير يستعرض وال يفي أما الصديق فيرتا
 ويعطى ألن ادلباركٌن منو يرثون األرض وادلعلونٌن منو يقطعون.

اخلًن واسكن إىل األبد. ألن الرب جيب احلق وال يتخلى عن أتقيائو. إىل األبد  حّد عن الشر وافعل
حيفظون. أما نسل األشرار فينقطع الصديقون يرثون األرض ويسكنوهنا إىل األبد. فم الصديق يلهج 

  أنباحلكمة لسانو ينطق باحلق. شريعة إذلو يف قلبو. ال تتقلقل خطواتو. الشرير يراقب الصديق زلاواًل 
ديينو. الرب ال يرتكو يف يده وال حيكم عليو عند زلاكمتو. انتظر الرب واحفظ طريقو فًنفعك لرتث 

ٔ.األرض" ٓ 
ي  واآلن تفكر يف كل موضع جاء فيو ذكر األرض وما سبقها من الوعظ والنصح يتضح لك بادئ ذ

ي اجلنة وما حواىا ا بل ىي األرض اخلالدة وىبدء أن األرض ليست األرض ال ي ضلٍن فيها وستفىن يومً 
 من العامل وأما الذكر فهو ذكر ىذه األمور قبل ذكر األرض وىو يشبو الوعظ والنصح. 

 ا.ا كبًنً تفكر يف ىذا األسلوب مرة أخرى مت راجع إىل سورة الرضبن ذبد بينهما شبهً 
 نفس الشيء ذكره القرآن يف سورة إبراىيم:

ُت  "َفاَل رَبَْسََبَّ الّلَو سُلِْلَف َوْعِدهِ  َماَوا َر اأَلْرِض َوالسَّ ُل اأَلْرُض َغي ْ ُرُسَلُو ِإنَّ الّلَو َعِزيٌز ُذو اْنِتَقاٍم يَ ْوَم تُ َبدَّ
اِر" ٔ.َوبَ َرُزوْا لّلِو اْلَواِحِد اْلَقهَّ ٔ 

لة والسم لة ىي ال ي جاء ذكرىا يف اآلية القادمة. اواألرض ادلبدَّ  وت ادلبدَّ
 واآلن لنر ترصبتها عند ىؤالء.

ف ا خاصً رونغ وآربًني وبيكثال وعبد اهلل يوسف وتقي الدين وصاحبو شيئً فًنى إ ا إال أن عبد اهلل يوس
 ا أعطى موسى بينما اعتربه تقي الدين وصاحبو اللوح احملفوظ وكلهم أخطأوا.ظنو ذكرً 
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ويرى السًن ظفر اهلل خان وشًن علي وعبد ادلاجد الدريابادي أنو هتديد فقربوا من ادلفهوم ولو 
 ا.م مل يصيبوا فالذي أصاب اذلدف ىو م. شاكر الذي يراه ذكرً أهن

وأما األرض فزعم كافة ادلرتصبٌن إال السًن ظفر اهلل خان وتقي الدين وصاحبو أهنا األرض ال ي ضلٍن وال ي 
ا من األيام فهم مل حياولوا النظر يف الزبور وأما السًن ظفر اهلل خان وتقي الدين وصاحبو ستفىن يومً 

فكأنو أراد األرض ادلبدلة ويدل على ىذا ذبلية حرف الالم  (The Land)يرون أرضًا خاصة فقهم 
(L)   .كما أوضح الدكتور تقي الدين وصاحبو بذكر اجلنة 

 إقرأ ترصبات بعضهم كمثال: 
“We have written in the Psalms following the Reminder, “My 
honorable servants shall inherit the earth…” )إرونغ( 
“Before this We wrote in the Psalms, after the message (Given to 
Moses): “My servants the righteous, shall inherit the earth…”  عبد(
 اهلل يوسف(
“And certainly We wrote in the Book of David, after the 
reminder, that My righteous servants shall inherit the land…”  .م(
 شاكر(
“And indeed We have written in Az-Zabur (all revealed Holy 
Books) after al-Lauh al-Mahfuz that my righteous slaves shall 
inherit the land (Paradise)…” )تقي الدين وصاحبو( 
“We have recorded in the Book of David, after extortation, that 
My righteous servants shall inherit the Land…”)السًن ظفر اهلل خان( 

 فالرتصبة األوىل ىي: 
“And We have written in the Psalms after reminder that My 
righteous slaves will inherit the Earth (Paradise).  

ا َوَرَد َماء َمْديََن َوَجَد وقال تعالى:  .5 َن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوهنُِِم اْمَرأتَ ٌْنِ "َوَلمَّ ًة مّْ َعَلْيِو أُمَّ
ٔ.تَُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا اَل َنْسِقي َحىتَّ يُْصِدَر الرَّْعاء َوَأبُونَا َشْيٌخ َكِبًنٌ" ٕ 

ك يف ىذا إال الصحف السماوية إقرأ ىذه اآلية مث حاول أن تعٌنّْ ادلراد من "ماء مدين" و"أمة" وال تعين
 ال ي جاء فيها ذكره فتقول التوراة فيها: 
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"فهرب موسى من وجو فرعون وسكن يف أرض مديان وجلس عند البئر وكان لكاىن مديان سبع 
جران ليسقٌن غنم أبيهن. فأتى الرعاة وطردوىن. فنهض موسى بنات. فأتٌن واستقٌن ومألن األ

ٔ.واصلدىن وسقى غنمهن" ٖ 
ن من ىذا احلديث أن ادلراد من "ماء" ىو البئر وديكن أن نريد منو الينبوع الذي ال يكون سلتلفً  فيبدو ا ع

ا فال ديكن للضعيف أن يصل إليو إال يف النهاية وأما "أمة" البئر يف اجلبل وكالمها يكون السبيل إليو ضيقً 
ن  فتدل عليها كلمة "الرعاء" أي ازدحام من الرعاة وال يدخل فيو كوهنم من قبيلة واحد بل يغلب الظن أ

ا وىذا يكونوا من قبائل سلتلفة ذات قوى سلتلفة فيورد األقوى مث األضعف منو مث األضعف منو وىلم جرً 
 يبدو من قول ابنة شعيب عليو السالم.

 ىذا ولننظر اآلن يف ترصبتهم ذلما يف صورة جدول: 
 سورة القصص سورة طه سم المترجما

 water of Midian  a company of people إرونغ -ٔ
 waters of Midian  a company of the people آربًني -ٕ
 water of Midian  a whole tribe of men بيكثال -ٖ
 the watering عبد اهلل يوسف علي -ٗ

(place) 
(a deep well  يف
 (اذلامش

a group of men 

 the spring of ظفر اهلل خان -٘
Midian 

a crowd of people  

 water of Midian a party of men شًن علي -ٙ
 water of Madyan a group of men م. شاكر -ٚ
 waters of Madyan a community of people عبد ادلاجد -ٛ
 the water (a well) تقي الدين وصاحبو -ٜ

of Madyan 
a group of men 

ر فًنى إرونغ وآربًني وبيكثال وشًن علي  وم. شاكر وعبد ادلاجد الدريا بادي ماء البحر والنهر والغدي
ال يدخل فيو ماء البئر كما يوضحو معجم أوكسفورد حىت أن ماء  ”waters“أو  ”water“فإن 
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ا يوجب نطاقً  ”waters“أو  ”water“ا يكون يف نطاق ضيق ونو أيضً إا خارج عنو فالينبوع أيضً 
 ا يف سطح األرض. واسعً 

 (well)خيالفهم عبد اهلل يوسف والسًن ظفر اهلل خان وتقي الدين وصاحبو فًنى األول واألخًن البئر 
فهما أصابا اذلدف إال أن األول واألخًن وافقا وإشارات  (spring)بينما الوسط يعين بو "الينبوع" 

 التوراة. 
ت أفراد خاصة فكلمات خذ الكلمة األخرى أي "أمة" يذىب معظم ادلرتصبٌن إىل صباعة خاصة ذا

“company” و“group” و“party” و“community” و“a whole tribe” 
ذلا من أن يكونوا  تدل على صباعة رجال ذوي مذىب واحد أو نسل واحد أو فكرة واحدة فال بد َّ

 متحدين فيما بينهم ذلدف أو غرض وىذا مل يرد بو القرآن كما يدل عليو كلمة "الرعاء".
زدحام يورد ا من بٌن االفمن يكون قويً  ”crowd“ظفر اهلل خان حبيث انو يرتصبها ب  خيالفهم السًن

 ا. وىذا ىو ادلراد وادلفهوم من السياق والعقل كذلك.  ومث ومث وىلم جرً أواًل 
 فالرتصبة األوىل عندي ىي: 

“And when he arrived at the well of Madian, he found there a 
crowd of people…” 

ا َدَخُلواْ َعَلى يُوُسَف آَوى ِإَلْيِو َأبَ َويِْو َوَقاَل اْدُخُلوْا ِمْصَر ِإن َشاء الّلُو آِمِنٌَن َوَرَفَع قال تعالى: و  .6 َلمَّ "ف َ
ْبُل َقْد َجَعَلَها رَ  ًدا َوَقاَل يَا َأَبِت َىَذا تَْأِويلُ ُرْؤيَاَي ِمن ق َ ا"يبّْ َأبَ َويِْو َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّواْ َلُو ُسجَّ ٔ. َحقِّ ٗ 

ىاتان اآليتان زبربان بوصول أبوي يوسف وإخوتو إىل مصر وسجودىم ل و ولكن يثور ىناك سؤال: ىل 
ا آخر. يكشف عنو الستار التوراة فقد جاء السجود ذلك السجود الذي نعرفو اليوم أم كان سجودً 

 فيها: 
. ا وكا"فدخلت بتشيع إىل ادللك إىل ادلخدح. وكان ادللك قد شاخ جدً  نت أيشج الشوغية زبدم ادللك

ٔ.…"فخّرت بتشيع وسجدت للملك. فقال ادللك مالك؟ ٘ 
ا لتعظيم الكبار وما كان جيب فيو وضع الناصية فيبدو من ىذا أن السجود يف ذلك العهد كان عامً 

 على األرض ولو كان ذلك دلا ضّر بتعظيم اهلل الواحد القهار فإن ذلك حّرمو اهلل فيما بعد وأشار إليو
ٔم.ى اهلل عليو وسلّ النيب صلّ  ٙ 

وإذا نظرنا يف ضوء ىذا احلديث يف ىذه الكلمة وترصبتها بقلم ادلرتصبٌن وجدنا أهنم يتحزبون يف حزبٌن، 
وما شأّو من األساليب ويعترب ادلسجود ل و  ”to fall down prostrate“حرب يرتصبها ب 

ا أنو للهروب من كلمة "السجود" ظانً يوسف عليو السالم واحلزب اآلخر يذىب إىل سجودىم هلل 
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خاص باهلل ولو نظروا يف الكتب السماوية ودرسوا تارخيهم دلا وقعوا يف ىذا اخلطأ واقرأ ترصبتهم ذلا على 
 سبيل ادلثال: 

“… and the others fell down prostrate before him…” )آربًني( 
“… and they fell down in prostration before him…” )م. شاكر( 
“… and they fell down on their knees before him…” )إرونغ( 

 ويرتصبها احلزب اآلخر وىو يشمل السًن ظفر اهلل خان وادلولوي شًن علي: 
“… and they fell down prostrate before Allah in gratitude…” 
 )السًن ظفر اهلل خان(
“… and they fell down prostrate before God for him…” )شًن علي(   

 والرتصبة األوىل عندي واألقرب من مشتمالت التوراة ىي ال ي قام ّٔا إرونغ.
َماء َواأْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمنظَِريَن"وقال تعالى:  .7 ٔ."َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ ٚ 

لكون ولكنو دلا مت ا لإقرأ ىذه اآلية ال ي جاء فيها ذكر تدمًن آل فرعون الذي كان يظن نفسو مالكً 
ٔتدمًنه مل يبك عليو أحد أي مات يف مكان مل يكن فيو أحد أتباعو فمات غًن مبكي عليو فبكاء  ٛ

 ا عليهم. ا لديهم رحيمً السماء واألرض على أحد تعبًن عن حزن كافة ادلخلوقات فيو لسبب كونو عزيزً 
 استخدم ىذا التعبًن يف التوراة فجاء فيها: 

إيل من األرض فاآلن ملعون أنت من األرض ال ي فتحت فاىا لتقبل دم "صوت دم أخيك صارخ 
ٔ.ا تكون يف األرض"ا ىاربً أخيك من يدك. مىت عملت األرض ال تعود تعطيك قوهتا. تائهً  ٜ 

 ومثل ىذا التعبًن متوفر يف كافة اللغات حىت نقرأه يف لغتنا األردوية. 
 بعضهم كمثال. ترصبها كافة ادلرتصبٌن ترصبة صحيحة فننقل ترصبة 

 يقول آربًني: 
“… neither heaven nor earth wept for them…” 

 ويقول عبد اهلل يوسف علي: 
“And neither heaven nor earth shed a tear over them…” 

 ويرتصبها م. شاكر: 
“… so the heaven and the earth did not weep for them...” 

َلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ طَبِْسٌَن َعاًما َفَأَخَذُىُم الطُّوَفاُن "َوَلَقْد أَْرسَ وقال تعالى:  .8 ْوِمِو ف َ ْلَنا نُوًحا ِإىَل ق َ
ٕ.َوُىْم ظَالُِموَن" ٓ 
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ليات الرسل وأقوامهم والعراقل وادللّمات يف سبيل ؤو ىذه اآلية من سورة العنكبوت ال ي تنطق عن مس
ا ألكثر من ا بقي داعيً ثبات ىذا الواقع فذكر اهلل تعاىل أن نوحً ا إلالدعوة إىل التوحيد فذكر نوح أيضً 

 تسعمئة سنة ومل يؤمن بو إال قليل.
د  من يقرأ عن ىذا القدر من طول عمر نوح يف زماننا ىذا يقعد حًنان ومتعجبً  ا ولكنو ليس دبستبعد فق

ت التوراة فقد جاء كان الناس حيييون ذلذا القدر من العمر يف ذلك الزمان ويدل على ىذا مشتمال
 فيها: 

"وعاش نوح بعد الطوفان ثلثمئة وطبسٌن سنة فكانت كل أيام نوح تسعمئة 
ٕ.وطبسٌن سنة" ٔ 

ة  ترصبو كل منهم ترصبة صائبة إال أن ترصبة آربًني أفصح كما أن ترصبة السًن ظفر اهلل خان أقل فصاح
 من اآلخرين. فلنقرء ترصبة كليهما. قال آربًني: 

“Indeed, We sent Noah to his people, and he tarried among 
them a thousand years, all but fifty: so the Flood seized them, 
while they were evildoers” 

 ويرتجم السًن ظفر اهلل خان: 
“We sent Noah to his people and he remained with them fifty 
years short of one thousand” 

 ك فإن القرآن يؤكد على األلف لطول مدتو وال يريد تعيٌن ادلدة. وذل
ُهْم  محمد رسول اهلل: .ٜ ن َ اِر رضَُبَاء بَ ي ْ اء َعَلى اْلُكفَّ ٌد رَُّسوُل اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ قال تعاىل: "زلَُّمَّ

َن اللَِّو َوِرْضَوانً  ُغوَن َفْضاًل مّْ ْبت َ ًدا يَ  ًعا ُسجَّ ُجوِد َذِلَك تَ َراُىْم رُكَّ ْن َأثَِر السُّ ا ِسيَماُىْم يف وُُجوِىِهم مّْ
َوى َعَلى  ْغَلَظ َفاْست َ صِليِل َكَزرٍْع أَْخرََج َشطَْأُه َفآَزرَُه َفاْست َ ْوَراةِ َوَمثَ ُلُهْم يف اإلِْ ُسوِقِو يُ ْعِجُب َمثَ ُلُهْم يف الت َّ

اَر َوَعَد اللَّوُ  ْغِفرًَة َوأَْجًرا َعِظيًما" الزُّرَّاَع ِلَيِغيَظ ُِِّٔم اْلُكفَّ ُهم مَّ احلَِاِت ِمن ْ ٕ.الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ٕ 
ىنا فقط نبحث عن اشرتاك النيب وصحابتو يف صفة الشدة على الكفار والرضبة بينهم ونرى كيف تعٌن 

ذه اآلية، إىل الصحف السماوية األخرى يف تعيٌن ادلراد الصحيح من القرآن فقد أشار القرآن، كما يف ى
 أن مثل النيب وصحابتو مذكور يف التوراة واإلصليل فقد جاء يف االستثناء:

"جاء الرب من سيناء وأشرق ذلم من سعًن وتألأل من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن ديينو نار 
ٕ.شريعة ذلم" ٖ  

 وجاء يف إصليل مىت:
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ة من عند الرب كان ذلك وىو عجيب يف أعيننا ا للزاوي"إن احلجر الذي رذلو البّناءون ىو صار رأسً 
لذلك أقول لكم إن ملكوت اهلل ين زع منكم ويعطى ألمة تصنع شبره ومن سقط على ىذا احلجر يتهشم 

ٕ.ومن سقط ىو عليو يطحنو" ٗ 
 فالفقرة األخًنة نفس ما قالو القرآن ب "أشداء على الكفار".

ٕ.يو يف يدك""فأحب الشعب صبيع قديس وجاء يف اإلستثناء كذلك: ٘ 
م مشرتك يف صفة الشدة على الكفار والرضبة على الصحابة ى اهلل عليو وسلّ فثبت من ىذا أن النيب صلّ 

 م.ى اهلل عليو وسلّ  من زلمد صلّ ومن مث يقع "رسول اهلل" بداًل 
" م من ىاتٌن الصفتٌن وجعلوا "زلمد رسول اهللى اهلل عليو وسلّ ا صلّ ولكن ادلرتصبٌن كلهم فصلوا زلمدً 

م صبلة مستقلة ؤّذا فقدوا تلك البالغة ال ي كانت سلتفية يف جعل "رسول اهلل" بداًل  . إقرء ترصبة بعضه
 على سبيل ادلثال:

“Muhammad is the Messenger of God, and those who are with 
him are hard against the unbelievers, merciful one to another” 
 )آربًني(
“Muhammad is the Messeger of Allah; and those who are with 
him are strong against unbelievers, (but) compassionate amongst 
each other” )عبد اهلل يوسف علي( 
“Muhammad is the Messenger of Allah. And those who are with 
him are hard against the disbelievers, tender among themselves” 
 )شًن علي(

 والرتصبة األوىل عندي ىي:
“Muhammad the Messenger of Allah and those who are with 
him are hard against the pagans, compassionate amongst 
themselves.” 

َوِعيَسى ابِْن َمْرًَنَ َذِلَك دبَا  "ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن َبيِن ِإْسَراِئيَل َعَلى ِلَساِن َداُوودَ وقال تعالى:  .11
َعُلوُه َلِبْئَس َما َكانُوْا يَ ْفَعُلوَن تَ َرى َكثِ  نَكٍر ف َ َناَىْوَن َعن مُّ ُهْم َعَصوا وََّكانُوْا يَ ْعَتُدوَن َكانُوْا اَل يَ ت َ ن ْ ًنًا مّْ

َمْت ذَلُْم َأنُفُسُهْم أَ  َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروْا َلِبْئَس َما َقدَّ ن َسِخَط الّلُو َعَلْيِهْم َويف اْلَعَذاِب ُىْم َخالُِدوَن يَ ت َ
ُهمْ  ن ْ ٕ. َفاِسُقوَن"َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن بِاهلل والنَّيبّْ َوَما أُنزَِل ِإَلْيِو َما ازبََُّذوُىْم َأْوِلَياء َوَلِكنَّ َكِثًنًا مّْ ٙ 
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سرائيل ىل تدري ماذا قال ىذان الرسوالن؟ ال إنة ادلسيح وداؤد على بين عإقرأ ىذه اآليات مث تفكر يف ل
 وال أدري من عند نفسي. إمنا ىي الصحف السماوية ال ي زبربنا ّٔا فقد جاء يف الزبور: 

ت   "والشرير قال اهلل ما لك ربدث بفرائضي وربمل عهدي على فمك. وأنت قد أبغضت التأديب والقي
. يبك. اطلقت فمك بالشر ولسانك خيرتع غشً ا وافقتو ومع الزناة نصذا رأيت سارقً إكالمي خلفك  ا

يل مثلك. أوخبك واصف إمك تضع معثرة ىذه صنعت وسكت. ظنن أخيك. البن أذبلس تتكلم على 
ٕ.خطاياك أمام عينيك. افهموا ىذا يا أيها الناسون اهلل لئال افرتسكم وال منفذ" ٚ 

 وكذا جاء يف اإلصليل:
ون فإنكم تغلقون السماوات يف وجوه الناس فال أنتم تدخلون "الويل لكم أيها الكتبة والفريسون ادلراء

ل  وال الداخلٌن ترتكوهنم يدخلون. الويل لكم أيها الكتبة والفرسيون ادلراءون فإنكم تأكلون بيوت األرام
بعلة تطويل صلواتكم ومن أجل ىذا ستنالكم دينونة أعظم. الويل لكم أيها الكتبة والفريسون ادلرءاون 

ا فإذا حصل صًّنسبوه ابن جهنم ضعف ما أنتم عليو.  واحدً ن الرّب والبحر لتجلبوا دخياًل فإنكم تطوفو 
الويل لكم أيها القادة العميان القاتلون من حلف باذليكل بشيء ومن حلف بذىب اذليكل يطالب، 
س الذىب. ومن حلف بادلذبح فليس  أيها اجلهال والعميان ما األعظم الذىب أم اذليكل الذي يقدّْ

س ب شيء ومن حلف بالقربان الذي فوقو يطالب. أيها العميان ما األعظم القربان أم ادلذبح الذي يقدّْ
القربان. فمن حلف بادلذبح فقد حلف بو وبكل ما عليو. ومن حلف باذليكل فقد حلف بو وبالساكن 

فريسون فيو. ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش اهلل وباجلالس عليو. الويل لكم أيها الكتبة وال
ادلراءون فإنكم تعشرن النعنع والشبث والكمون وترتكون أثقل ما يف الناموس وىو العدل والرضبة واإلديان. 
وكان ينبغي أن تعلموا ىذه وال ترتكوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصّفون من البعوضة ويبلعون 

ون خارج الكأس واجلام وداخلها شللوء اجلمل. الويل لكم أيها الكتبة والفريسون ادلراءون فإنكم تنقّ 
ا. الويل  لكأس واجلام حىت يتطهر خارجهما أيضً  داخاًل ا ودعارة. أيها الفريسي األعمى نّق أواًل خطفً 

لكم أيها الكتبة والفريسون ادلراءون فإنكم تشبهون القبور احملصصة ال ي ترى للناس من خارجها حسنة 
كل صلاسة. كذلك أنتم يرى الناس ظاىركم مثل الصديقٌن وأنتم وىي من داخلها شللوءة عظاَم أموات و 

ء من داخل شلتلوءون رئاءً وإشبً  ا. الويل لكم أيها الكتبة والفريسون ادلراءون فإنكم تشيدون قبور األنبيا
وتزينون مدامن الصديقٌن وتقولون لو كنا يف أيام آبائنا دلا كنا شاركناىم يف دم األنبياء. فأنتم تشهدون 

عوا أنتم مكيال آبائكم. أيها احليّات أوالد األفاعي كيف عل ى أنفسكم أنكم بنو قتلة األنبياء.فجمّْ
هتربون من دينونة جنهم. من أجل ذلك أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم من تقتلون 

دم زكي وتصلبون ومنهم من ذبلدون يف رلامعكم وتطردون من مدينة إىل مدينة لكي يأيت عليكم كل 
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ق  ُسِفك على األرض من دِم ىابيل الصديق إىل دم زكريا من بركيا الذي قتلتموه بٌن اذليكل وادلذبح. احل
أقول لكم إن ىذا كلو سيأيت ىذا اجليل. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء وراصبة ادلرسلٌن إليها كم 

ت جناحيها فلم تريدوا ىوذا بينكم يرتك من مرة أردت أن أصبع بنيك كما ذبمع الدجاجة فراخها رب
ٕ.ا. فإين أقول لكم إنكم من اآلن ال ترونين حىت تقولوا مبارك اآليت باسم الرب"لكم خرابً  ٛ 

ل إواآلن قد ذبلى يل ولكم ماذا لعنو الرسوالن على بين  سرائيل فاقرأ اآليات مرة أخرى ذبد لذة أخرى قب
 دراسة ىذه الصفحات من الزبور واإلصليل. 

ة  د معانيو ومفاىيمو وىي خًن وسيل فالصحف السماوية القددية توضّْح مشتمالت القرآن كما ىي ربدّْ
 لفهم القرآن. اآلن إقرأ ترصبتها وكٌل أصاب، قال إرونغ:

“Those children of Israel who disbelieved were cursed by the 
tongue of David and Jesus, the sun of Mary. That was because 
they disobeyed and had acted defiantly. They did not refrain 
from the debauchery they were indulging in; how awful is what 
they had been doing! You will see many of them making friends 
with those who disbelieve. How wretched is what their souls 
have sent on ahead for them, since God is exasperated with them 
and they will live in torment for ever. If they had believed in 
God and the Prophet, and what was sent down to him, they 
would not have adopted them as patrons; but so many of them 
are perverse.”  

 ويرتصبها عبد اهلل يوسف علي ىكذا: 
“Curse were pronounced on those among the Children of Israel 
who rejected Faith, by the tongue of David and of Jesus the son 
of Mary: because they disobeyed and persisted in Excesses. Nor 
did they forbid one another the iniquities which they committed: 
evil indeed were the deeds which they did. Thou seest many of 
them turning in friendship to the Unbelievers. Evil indeed are 
(the works) which their souls have sent forward before them 
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(with the result), that Allah’s wrath is on them, and in torment 
will they abide. If only they had believed in Allah, in the 
Prophet, and in what hath been revealed to him, never would 
they have taken them for friends and protectors, but most of 
them are rebellious wrong-doers.”  

 سًن ظفر اهلل خان: ويرتصبها ال
“Those of the children of Israel who disbelieved were cursed by 
David, and by Jesus son of Mary. That was because they disobeyed 
and were given to transgression. They did not try to restrain one 
another from the iniquity which they committed. Evil indeed was 
that which they used to do. Thou shall see many of them taking 
the disbelievers as their helpers. Evil indeed is that which they 
have chosen to send on ahead for themselves, which is that Allah is 
displeased with them and in this torment shall they abide. Had 
they believed in Allah and this Prophet, and in that which has 
been sent down to him, they would not have taken the 
disbeliveers as their helpers, but most of them are disobedient.”  

 خاتمة البحث
ية األوىل من التوراة واإلصليل وغًنمها قد أعانت يف فهم وتفهيم بدا شلا كتبنا آنًفا أن الصحف السماو 

و  مفردات القرآن ومصطلحاتو وأساليبو وزلتوياتو، ولو أن القرآن واضح يف ذاتو وبٌّن بنفسو ويفّسر بعض
بعًضا إال أنو لو درس الواحد ىذه الصحف السماوية ال ي نزلت من اهلل تعاىل وال ي يصّدقها القرآن 

ن الكرًن و  ال ي توجد فيها معلومات ديكن ّٔا تأويل آيات القرآن وتفسًن زلتوياتو التضح عليو معىن القرآ
أكثر من ذي قبل والشتّد إديانو ولقوي يقينو بالقرآن الكرًن الذي يّدعي بكونو صادًقا ويستدّل على 

 قولو ىذا بالصحف السماوية األوىل.
غة اإلصلليزية، ومنهم آربًني وبيكثال وعبد اهلل يوسف ولقد حاول ادلرتصبون للقرآن الكرًن إىل الل

وآخرون، حاولوا أن ينقلوا معاين القرآن الكرًن إىل اللغة اإلصلليزية فأصابوا اذلدف يف مواضع كما زّلت 
أقدامهم يف مواضع أخرى فبهذه ادلناسبة انتهزنا الفرصة فقمنا بدراستها النقدية كي نصيد حبجرة 
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سة ىذه الرتصبات كما نشًن إىل أمهية الصحف السماوية األوىل يف فهم وتفهيم عصفورين فنقوم بدرا
 معاين القرآن الكرًن.

 

 
 

 والحواشي المراجع
 

 ٕٕدة: سورة ادلائ ٔ
  ٖٖ-ٕٖ/ٖٔالعدد:  ٕ
 :(Giant)يقول عنها صاحب معجم أوكسفور  ٖ

“Giant: a very large strong person who is often cruel and stupid, an 
unusually large person, animal or plant, a very large and powerful 

organization, a person who is very good at something” 
 ٗٚسورة ىود:  ٗ
 ٖٖ-ٖٕ/ٛٔالتكوين:  ٘
 ٕٕسورة طو:  ٙ
صص:  ٚ  ٕٖسورة الق
 ٚ-ٙ/ٗاخلروج:  ٛ
 ٘ٓٔسورة األنبياء:  ٜ

 ٖٗ-ٔ/ٖٚادلزامًن:  ٓٔ
 ٛٗ-ٚٗسورة إبراىيم:  ٔٔ
صص:  ٕٔ  ٖٕسورة الق
 ٚٔ/٘ٔ/ٕاخلروج:  ٖٔ
 ٓٓٔ-ٜٜسورة يوسف:  ٗٔ
 ٙٔ-٘ٔ/ٔادللوك األول:  ٘ٔ
  صلى اهلل عليو وسلم:، وكما قال النيبٛسورة العنكبوت:  ٙٔ

ضً  ضهم بع  ٜٛٔ/ٕا" حجة اهلل البالغة "ال تقوموا كما يقوم األعاجم يعظم بع
صدر نفسوا أحدً لو كنت آمرً "…   ٚٛ/ٕ ،ا أن يسجد ألحد ألمرت ادلرأة أن تسجد لزوجها"، ادل

قربي عيدً  صدرنفسو"ال ذبعلوا زيارة   ٕٚ/ٕ ،ا"، ادل
 ٜٕسورة الدخان:  ٚٔ
 يوسف علي يف حاشيتو على ىذه الرتصبة: فيقول عبد اهلل  ٛٔ
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“They died, “unwept, unhonoured, and unsung”. They were too 
inordinate to given another chance. pharaoh had claimed to be their 

supreme god; and they had followed him!” ٕٗ٘ٔص 
 ٕٔ-ٓٔ/ٗالتكوين:  ٜٔ
 ٗٔسورة العنكبوت:  ٕٓ
 ٜٕ-ٕٛ/ٜكوين: الت ٕٔ
 ٜٕسورة الفتح:  ٕٕ
 /ٖٖالتثنية:  ٖٕ
 ٘ٗ-ٖٗإصليل مىت:  ٕٗ
 ٔ/ٖٖالتثنية:  ٕ٘
 ٔٛ-ٛٚسورة ادلائدة:  ٕٙ
 ٕٕ-ٙٔ/ٓ٘ادلزامًن:  ٕٚ
 ٜٖ-ٗٔ/ٖٕإصليل مىت:  ٕٛ


